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ที่  MILL 027/2563 

วันที่  14 สงิหำคม 2563 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำสที ่2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2563 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทยอ่ย ไตรมำส
ที่ 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2563 ทีผ่ำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและได้รับกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่ 2 ปี 2563 เกิดกำรหดตวั จำกผลของมำตรกำรปิดเมืองเพื่อควบคมุกำรแพร่ระบำดของโรค 
COVID-19 ที่เข้มงวดทัง้ในและต่ำงประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหลำยภำคส่วน ในประเทศต้องหยุดด ำเนินกำร
ชั่วครำว โดยเฉพำะกำรบริโภคและกำรลงทุนของภำคเอกชน รวมไปถึงกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมที่หดตัวสูงท ำให้ควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคปรับลดลง สง่ผลให้ภำคอตุสำหกรรมตอ่เนื่องตำ่งๆ มีกำรผลติและกำรบริโภคเหลก็ลดลงตำมไปด้วย 
 ดงัจะเห็นได้จำกข้อมลูของสถำบนัเหล็กและเหลก็กล้ำแห่งประเทศไทย ในไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ประเทศไทยมียอดกำร
บริโภคผลิตภณัฑ์เหล็กส ำเร็จรูปรวมทัง้สิน้ 3.65 ล้ำนตนั หดตวัร้อยละ 27.30 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ผลกระทบจำก
กำรระบำดของโรค COVID-19 ที่ โดยกำรบริโภคเหล็กทรงยำวอยูท่ี่ 1.26 ล้ำนตนั ลดลงร้อยละ 25.35 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของ
ปีก่อน สว่นกำรบริโภคเหล็กทรงแบนปริมำณอยู่ที่ 2.39 ล้ำนตนั ปรับตวัลงร้อยละ 28.29 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน จำก
สถำนกำรณ์ดงักลำ่ว จึงสง่ผลให้กำรบริโภคเหลก็ในประเทศไทยลดลงทกุกลุม่ผลติภณัฑ์ 
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2563  
 

รำยกำร ไตรมำส 2/2563 ไตรมำส 2/2562 
 

YoY 

   ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
 

+/-ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม  2,716   4,557  
 

-1,841  -40  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร  2,656   4,517  
 

-1,861  -41  

ต้นทนุขำยและกำรบริกำร  2,432   4,116  
 

-1,684  -41  

ก ำไรขัน้ต้น  224   401  
 

-178  -44  

คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรขำยและบริหำร  111   171  
 

-60  -35  

ต้นทนุทำงกำรเงิน  150   206  
 

-56  -27  

ก ำไรสุทธิ  16   68  
 

-52  -76  

EBITDA  261   357   -96  -27  
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 ตำมที่ได้กลำ่วข้ำงต้น สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรค COVID-19 ที่สง่ผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหลำย
ภำคสว่นต้องหยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ซึง่สง่ผลกระทบมำยงั
ภำคอตุสำหกรรมเหลก็ด้วยเช่นกนั ทัง้กำรบริโภคเหลก็ และ
รำคำเหล็กที่ป รับตัวลดลง ท ำให้ลูกค้ำชะลอค ำสั่งซื อ้  
รวมถึงกำรรับสินค้ำ ท ำให้ในไตรมำส 2 ปี 2563 บริษัทมี
ปริมำณกำรขำยผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงร้อยละ 38 โดย
ปริมำณขำยเหล็กเส้น ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัลดลงร้อยละ 

19 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2562 ทัง้นีป้ริมำณกำรขำยที่ลดลงเกิดจำกกลุ่มลกูค้ำรำยย่อย ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของโรค COVID-19 ขณะที่ลกูค้ำรำยใหญ่ซึ่งขำยเหล็กเข้ำโครงกำรของภำครัฐได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อย เนื่องจำก
ภำครัฐยงัคงด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรอยู่ที่ 2,656 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 
41  จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ   ขณะที่ต้นทนุขำยและกำรให้บริกำรลดลง 1,684 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 41 เมื่อเทียบ
กบัไตรมำส 2 ปี 2562 ซึ่งลดลงในทิศทำงเดียวกันกับรำยได้ จำกรำคำของวตัถดุิบที่ปรับตวัลดลงตำมรำคำขำย  และจำกกำร
บริหำรต้นทนุกำรผลติให้มีประสทิธิภำพ สง่ผลให้ในไตรมำสนีบ้ริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นอยูท่ี่ร้อยละ 8.4 ซึง่ใกล้เคียงกบัไตรมำส 2 
ปี 2562 
 คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 65 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 37 เมื่อเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ จำก
คำ่ขนสง่ และกำรบริหำรจดักำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ส ำหรับในไตรมำส 2 ปี 2563 บริษัทได้มีกำรช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำวกบั
สถำบนักำรเงิน กอปรกบัอตัรำดอกเบีย้ที่ปรับลดลง สง่ผลให้ต้นทนุทำงกำรเงินลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน  จำกกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวมำส่งผลให้ในไตรมำสนี ้บริษัทมีก ำไรสุทธิอยู่ที่ 16 ล้ำนบำท ลดลง 52 ล้ำนบำท จำกช่วง
เดียวกนัของปี 2562 และ EBITDA อยูท่ี่ 261 ล้ำนบำท  
 

 ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์
หมุนเวียน อยู่ที่ 6,985 ล้ำนบำท ลดลง 834 ล้ำนบำท จำก
กำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 250 ล้ำน
บำท ลูกนีก้ำรค้ำลดลง 468 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระค่ำ
สนิค้ำที่ถึงก ำหนดช ำระ  สนิค้ำคงเหลอืลดลง 731 ล้ำนบำท 
จำกกำรสง่มอบสนิค้ำให้กบัลกูค้ำ และกำรน ำสนิค้ำคงเหลอื
บำงสว่นไปทดสอบกระบวนกำรผลิตของเคร่ืองจกัรส ำหรับ
จัดกำรด้ำนเศษเหล็กที่บริษัทย่อยได้ลงทุน ท ำให้ถูกจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ถือไว้เพื่อขำย
ลดลง 37 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทได้รับช ำระเงินจำกกำร
จ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม ในสว่นของเงินจ่ำยลว่งหน้ำ

คำ่สนิค้ำเพิ่มขึน้ 801 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยเงินมดัจ ำคำ่วตัถดุิบเพื่อน ำมำใช้ผลติสนิค้ำส ำเร็จรูป ตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูค้ำ 
  ส ำหรับสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 762 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 265 ล้ำนบำท จำกกำรเข้ำ
ลงทนุในบริษัท ไอเจน พำวเวอร์เทค จ ำกดั และบริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุเพิ่มขึน้ 
168 ล้ำนบำท ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ 308 ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนในเคร่ืองจักรส ำหรับจัดกำรด้ำนเศษเหล็กของ
บริษัทยอ่ย 
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 ขณะที่หนีส้นิรวมอยู่ที่ 16,282 ล้ำนบำท ลดลง 57 ล้ำนบำท โดยเจ้ำหนีก้ำรค้ำลดลง 520 ล้ำนบำท  จำกกำรช ำระเงิน
ให้แก่เจ้ำหนี ้เงินกู้ ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 122 ล้ำนบำท เนือ่งจำกกำรชะลอกำรรับสนิค้ำจำกลกูค้ำ ท ำให้บริษัทกู้ยืม
เงินน ำมำใช้หมนุเวียนในกิจกำรเพิ่มขึน้ เงินรับลว่งหน้ำค่ำสนิค้ำเพิ่มขึน้ 524 ล้ำนบำท จำกกำรรับเงินมดัจ ำค่ำสินค้ำจำกลกูค้ำ 
ในสว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินลดลง 232 จำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืม  

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 อยู่ที่ 5,728 ล้ำนบำท ลดลง 15 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทจ่ำยเงิน
ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 87 ล้ำนบำท และตำมผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 6 เดือนแรกของบริษัท  

 
 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

                         ขอแสดงควำมนบัถือ          
               
 
                                                                              ……………………………… 

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


